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Protokół Nr 14/4/2012 
z posiedzenia Komisji Polityki Mieszkaniowej 

w dniu 19 czerwca 2012 r. 
 

 
 Posiedzeniu przewodniczył Pan Maciej Kuśmierz – Przewodniczący Komisji Polityki 
Mieszkaniowej. 
Obecni, jak w załączonej liście obecności. 
 
Ad. 1 
 Pan Maciej Kuśmierz stwierdził na podstawie listy obecności prawomocność obrad i 
otworzył posiedzenie. 
 
Ad.  2 
 Pan Maciej Kuśmierz przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Opiniowanie wniosków o przydział mieszkań komunalnych. 

- NK.7140.31.2011.TPI1 z dnia 12-04-2012 
- NK.7140.71.2012.ESO z dnia 18-06-2012 

4. Wnioski Komisji. 
5. Zamknięcie obrad. 

Ad. 3 
 Pan Maciej Kuśmierz poprosił o przedstawienie informacji na temat osób 
ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego 
Informacji udzieliła Pani Teresa Pietryka – Inspektor w Wydziale Nadzoru Komunalnego. 
Komisja po przyjęciu wyjaśnień oraz wnikliwej analizie dokumentów  przystąpiła do 
głosowania. 
Pan Maciej Kuśmierz przedstawił wnioski: 
-  o pozytywne zaopiniowanie przydziału lokalu mieszkalnego przy ul. Koseły 3/1 dla  
Pana J. S. *) 
Głosowano: 3 „za” - jednogłośnie  - opinia pozytywna, 
- o pozytywne zaopiniowanie przydziału mieszkania przy ul. Mickiewicza 17/1 dla  
Pana G. D.*) 
Komisja pozytywnie opiniuje powyŜszy przydział pod warunkiem, udokumentowania przez 
wnioskodawcę wysokości dochodów. 
Głosowano: 3 „za” - jednogłośnie  - opinia pozytywna, 
- o pozytywne zaopiniowanie przydziału lokalu socjalnego przy ul. Lubelskiej 29A/15 dla 
Pani A. T.*) 
Głosowano: 3 „za” - jednogłośnie  - opinia pozytywna, 
- o pozytywne zaopiniowanie przydziału lokalu socjalnego przy ul. Trześniowskiej 46/18 dla 
Pana S. K.*) 
Głosowano: 3 „za” - jednogłośnie  - opinia pozytywna, 
 
Ad. 4,5 
 Pan Maciej Kuśmierz stwierdził wyczerpanie porządku obrad i zamknął posiedzenie. 
                
 

 Maciej Ku śmierz 
     Przewodniczący Komisji Polityki Mieszkaniowej 
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Protokołowała; Renata Tkacz 
 
 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 
ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
 


